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A BELBIZTONSÁGI HADTEST SZEREPE 
AZ 1956. OKTÓBERI SZOVJET-LENGYEL VISZÁLYBAN 

1956 októberében a lengyelországi politikai válságra alapvetően erőszakmentes megoldást keres-
tek, mert tartottak egy rendszerellenes népi lázadás lehetőségétől.1 (Ha a továbbiakban azt más-
ként nem jeleznénk, a tanulmányban előforduló idézetek mind Wlodzimierz Mus visszaemléke-
zéseiből - 12. fejezet. „A 8. plénum idején" - valók.)2 Október 19. és 20. között a varsói 
Belweder-palotában tárgyaló politikusok ennek az esélyeivel is számoltak, amikor dönteniük 
kellett.3 

Jelen tanulmány célja az, hogy bemutassa a válság katonai szereplőinek magatartását. 1956-
ban Lengyelország nemzetvédelmi minisztere és a Varsói Szerződés parancsnokhelyettese 
Konsztantyin K. Rokosszovszkij marsall volt. Rokosszovszkij azonban közvetlenül nem utasít-
hatta a Belügyminisztérium alá rendelt katonai és félkatonai erőket, így a hírhedt Belbiztonsági 
Hadtestet sem. Ez a fegyveres egység hírét annak az ideológiai fanatizmusnak köszönhette, ami-
vel a szovjetek által vezetett nem kommunista és kommunistaellenes ellenzéki mozgalmak elleni 
terrorhadjáratban és megtorlásokban szerepelt.4 Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a lengyel 
forradalmi szocializmus miért alakult át kicsinyes etnikai nacionalizmussá. Ezt a változást a 
hadtest magatartása alapján szeretnénk nyomon követni, mivel ez a szervezet központi szerepet 
játszott a háború utáni szovjet-lengyel kapcsolatok első jelentősebb válságában. 

A Lengyel Belügyminisztérium Kollégiumának szervezkedéséről a szovjetek a kérdéses idő-
szak alatt végig megbízható jelentéseket kaptak. Az információk két szervezettől származtak. 
Egyfelől a lengyel hadsereg Politikai Főcsoportfőnökségétől (Glówny Zarzad Polityczny). Ez a 
Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának egyik osztályaként működött, de ugyan-
akkor a Nemzetvédelmi Minisztériumnak is alá volt rendelve. Ez a szervezet a katonai egységek 
vezetéséért felelős tiszteket ellenőrizte. A hadtest politikai apparátusa általában ugyanúgy műkö-
dött, mint a minisztériumon belüli hasonló szervek. 1953-tól politikai parancsnokhelyettese 
egyszerre volt alárendelve katonai felettesének és a főcsoportfőnökség vezetőjének. 1956-ban a 
hadtest egységeinek mintegy 23 százaléka tartozott a párthoz. A szovjetek másik információfor-

1 Pawel Machcewicz: Polski rok 1956 (Az 1956-os lengyel óv). Varsó, Oficyna Wydawnicza „Mówia 
Wieki", 1993. 

2 Wojskowy Instytut Historyczny, Matcrialy i Dokumenty: IV/102/39: Wlodzimierz Mus: Wspomnienia 
dowódcy Korpusu Bezpieczenstwa Wewnetrznego (A Belbiztonsági Hadtest parancsnokának visszaemléke-
zései). Varsó, 1988. (a továbbiakban Mus-WIH). 4 0 6 ^ 3 5 . p. 

3 Leszek W. Gluchowski: Khrushchev, Gomulka and the „Polish October". Cold War International 
History Project Bulletin, 5. sz. (1995. tavasz). 

4 Mieczyslaw Jaworski: Korpus Bezpieczenstwa Wewnetrznego, 1945-1965 (A Belbiztonsági Hadtest, 
1945-1965). Varsó, Wydawnictwo MON, 1984.; Krystyna Kersten: The Establishment of Communist Rule 
in Poland, 1943-1948. Ford. és jegyz. ell. John Micgicl és Michael H. Bernhard. Berkeley, University of 
California Press, 1984.; Akcja „ Wisla". Dokumenty (A „Visztula'-akció. Dokumentumok). Szerk. Eugeniusz 
Misilo. Varsó, Archiwum Ukrainskie, 1993. 
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rása a lengyel hadsereg Hírszerzési Főcsoportfőnöksége (Glówny Zarzad Informacji), a katonai 
elhárítás volt. 1955 szeptemberétől a hírszerzés hivatalosan a Közbiztonsági Ügyek Bizottsága 
alá tartozott.5 1954 decemberében a mindenütt jelen levő közbiztonsági minisztériumot feloszlat-
ták, és feladatait az új belügyminisztérium és a minisztertanács közvetlen felügyelete alatt álló 
Közbiztonsági Bizottság vette át. A minisztertanács nevezte ki az elhárítás vezetőjét, aki a 
belvédelmi csapatok parancsnokán keresztül a nemzetvédelmi és a belügyminiszternek tartozott 
beszámolni. 1955 szeptemberében újra átszervezték, létszámát 307 főnyi teljes állású alkalma-
zottra csökkentették.6 A legszámottevőbb változást az jelentette, hogy felszámolták a hírszerzés 
szovjet tisztek ügyeivel foglalkozó részlegét. 

A lengyel „elszovjetizált" vezérkar ezenkívül még olyan szovjet katonai és biztonsági tisztektől 
is szerezhetett értesüléseket, akik a Belügyminisztériumban vagy a hadtestnél kulcsfontosságú 
tisztségeket töltöttek be.7 Mi több, a lengyelek a Belweder-palotában megszületett határozatokat a 
katonai vezetőkkel és viszont, a hadtest központjából érkező híreket a lengyel tárgyalódelegáció-
val egy lehallgatható telefonvonalon közölték. A hadtest parancsnoksága gyakorlatilag Edward 
Ochabtól kapta a parancsokat, aki 1956 márciusától október 21-ig a lengyel párt első titkári tisztét 
töltötte be. A hírszerzésnek a lengyel hadsereg minden szintjén voltak beépített ügynökei és 
titkos informátorai. Az 1956. május 1-jei adat szerint számuk 11 965 főre volt tehető.8 A hadtest 
parancsnokai tisztában voltak a viszonyokkal, ezért úgy gondolták, hogy titokban kell tevékeny-
kedniük. A szovjetek mégis megtudták, hogy a lengyelek pontos információkkal rendelkeznek a 
szovjet és lengyel csapatok mozgósításáról és mozgásáról. Továbbá annak ellenére, hogy 
Rokosszovszkij a tárgyalóasztal lengyel oldalán ült, mégis két urat kellett egyidejűleg szolgálnia: 
Ochabot és a Varsói Szerződés parancsnoka, Konyev marsall révén Hruscsovot. Rokosszovszkij 
tagja volt a lengyel Politikai Bizottságnak, 1949-től pedig egyben nemzetvédelmi miniszter is 
volt, majd a Varsói Szerződés megalakulásától kezdve annak parancsnokhelyettesi posztját is 
betöltötte. Lengyel és szovjet állampolgársággal egyaránt rendelkezett. Pozíciója olyan bűvész-
mutatványt várt volna el tőle, amire nem volt képes. Wladyslaw Gomulka erről így nyilatkozott a 
hadsereg pártaktivistáinak országos konferenciáján 1956. október 27-én: „Rokosszovszkij elvtárs 
kitűnő katona [...], de ugyanakkor azt is be kellett látnom, hogy Rokosszovszkij elvtárs nem jó 
politikus. Egy négyszemközti találkozásunkon ezt őszintén meg is mondtam Rokosszovszkij 
elvtársnak: »Szerintem annyira vagy te jó politikusnak, mint amennyire én katonának!«"9 

Minden jel arra mutat, hogy a lengyelek, akiket a válság erősen megosztott, Moszkvával szem-
ben egy nagyon egyszerű célt tűztek ki maguk elé: elkerülni a nemzeti katasztrófát. Ha a szovje-
tek katonai beavatkozással akadályozták volna meg a 8. plénum munkáját, az arra kényszerítette 
volna a lengyel kommunistákat, hogy válasszanak a Szovjetunió iránti fanatikus elkötelezettsé-
gük és a Moszkvával aggasztóan ellenséges viszonyban levő Lengyelország iránti hűségük kö-
zött. Komolyan fenyegetett a lehetőség, hogy a lengyel hadsereg fellázad, ha Rokosszovszkij 
Gomulka támogatása nélkül próbálja megvalósítani akaratát. A kiélezett helyzetben a szovjetek 
visszariadtak a heves fellépéstől, ugyanakkor a lengyelek is óvakodtak elhamarkodottan csele-
kedni. A lengyel katonai vezetők a magas szintű politikai határozathozók körén kívül helyezked-
tek el. Számukra a katonai becsület és kötelesség volt a fontosabb. 

5 A volt Archiwum Wojskowej Sluzby Wewnetrznej (AWSW) 1467K/48. 
6 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) 1544/73/2351. 
7 A lengyel hadseregben szolgáló 76 szovjet tábornok és tiszt közül (1956. május 1-jei adat), jobbára 

ezredesi és alezredesi rangban, heten tartoztak a Belügyminisztérium és a hadtest kötelékébe. A lengyel 
hadsereg tábornoki karában 1956 októberében 15 szovjet-orosz, 8 szovjet-lengyel, 5 szovjet-ukrán, 5 szov-
jet-belorusz, 1 szovjet-tatár és 32 lengyel tábornok szolgált. Vö. Edward Jan Nalepa: Oficerowie Armii 
Radzieckiej w Wojsku Polskim, 1943-1968 (A szovjet hadsereg tisztjei a Lengyel Hadseregben, 1943-1968). 
Varsó, Bellona, 1995. 

8 Agentura informacji wojskowej w latach 1945-1956 (A katonai hírszerzés szervezete, 1945-1956). 
Szerk. Zbigniew Palski. Varsó, Instytut Studiów Politycznych PAN, 1992. 
9 CAW 914/5. 
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„PULAWY" KONTRA „NATOLIN" 

Sztálin halála, Berija kivégzése és Józef Swiatlo alezredes 1953. decemberi disszidálása után a 
lengyel párton belüli viták a sztálini évek uralkodó pártelitjét vették célba.10 Az Egyesült Álla-
mokba távozott Swiatlo ezredes a közbiztonsági minisztérium hírhedt 10. osztályának volt igaz-
gatóhelyettese. Ennek az 1950-ben létrehozott osztálynak kellett védelmezni a pártot„ellenségei"-
vel szemben.11 Boleslaw Bierut, akit 1956 márciusáig a párt vezérének tekintettek, közvetlenül 
felelt az osztály minden lépéséért. Swiatlo árulása elindította a közbiztonsági minisztériumon 
belüli tisztogatást. A zsidó származású állambiztonsági tisztviselőket áldozati bárányként dobták 
oda, hogy a Kremlről és tanácsadóiról elhárítsák a vádakat a sztálini rendszerben elkövetett bűn-
cselekményekkel kapcsolatban. Rokosszovszkij azonban a belvédelmi szervek tevékenységéért 
minden felelősséget Jakub Bermanra, Bierut legközelebbi politikai szövetségesére és másokra 
hárított át. Az általa felelősnek tartottak közül mindenki zsidó származású volt.12 Franciszek 
Mazur, aki 1919-ben lépett be az Összoroszországi (bolsevik) Kommunista Pártba, egyetértett 
Rokosszovszkijjal, noha a szovjetek Mazuron keresztül ellenőrizték a lengyel biztonsági szervek 
káderpolitikáját.11 Swiatlo átállása megingatta a Bierut-csoport hatalmát. Magatartása akkor vált 
igazán ártalmassá, amikor 1954 szeptemberében a Szabad Európa Rádió sorozatot készített a 
sztálinizmust leleplező nyilatkozataiból, majd Lengyelországra ledobott röplapokon terjesztette 
azokat.14 A Keletről érkező „enyhülés" szele tovább nyirbálta a biztonsági szervek hatalmát, 
lazított a kényszeriparosítás ütemén és csökkentette az állam és a társadalom militarizálásának 
hatókörét. A társadalmi feszültségek megszellőztetésének mértéke fordított arányban nőtt a 
belvédelmi szervek hatalmával. Swiatlo árulása után a lengyel katonai és biztonsági apparátusban 
éles vita kezdődött, és ez hamarosan minden középszintű pártszervezetre kiterjedt. Az apparátu-
sok váratlan átszervezése és leépítése felújította a vitát a pártállami intézmények szovjet vezérlés 
alatt álló káderpolitikájáról. 

Swiatlo disszidálása nyomán megerősödött az úgynevezett „Natolin"-csoport. A csoport magja 
a párt 1954. novemberi központi pártaktíváján került előtérbe.15 Olyan párttisztviselők tartoztak 
ide, akik szükségesnek tartották a szorosabb együttműködést. Főként neosztálinisták, Gomulka 
hajdani párthívei, területi és szakszervezeti aktivisták, Moszkva-barát szimpatizánsok, a Központi 
Bizottság szovjet tábornokai16, és néhány elvakult antiszemita. Ellenfeleik ragasztották rájuk a 
„Natolin" elnevezést Varsó egyik kellemes elővárosa és egy ott álló palota után, ahol a pártelit 
különleges ellátási jogokat élvezett.17 Ellenségeik pedig „Chamy"-nak, azaz „fajankók"-nak 
nevezték őket. A frakció programja főként abból állt, hogy a lengyelországi sztálinizmus túlkapá-
sainak vádját riválisaikra, a „Pulawy"-csoportra tereljék P. K. Ponomarenko szovjet nagykövet 

10 Archiwum Akt Nowych (AAN), M. Moczar-hagyaték, 7. kötet. 
11 Andrzcj Paczkowski: Aparat bezpieczenstwa. In Instytucje Panstwa Totalitarnego, Polska 1944-1956 

(A biztonsági apparátus. In Egy totalitárius állam intézményei. Lengyelország 1944-1956). Varsó, Instytut 
Studiów Politycznych PAN, 1994. 

12 AAN, 1673. 
13 Csak Mazur és Bierut volt tagja a lengyel párt mind az öt vezető szervének 1950 és 1954 között. Vö. 

Andrzej Paczkowski: Partyjnc centrum dyspozycji panstwowej. In Instytucje Panstwa Totalitarnego, 
Polska... (A államhatalmi szervezetek pártirányítása. In Egy totalitárius állam intézményei...). 

14 Mówi Józef Swiatlo. Za kulisami bezpieki i partii, 1948-1955 (Józef Swiatlo emlékezik. Az állambiz-
tonság és a párt kulisszái mögött, 1948-1955). Szerk. Zbignicw Blazynski. London, Polska Fundacja 
Kulturalna, 1986.; Jan Nowak-Jczioranski: Wojna w eterze. Wspomnienia, 1948-1956 (Háború az éterben. 
Visszaemlékezések, 1948-1956). 1. vol. London, Odnowa, 1986.; Adam Bromkc: Akcja Balonowa (A 
„léggömb-akció"). Polityka, 1989. október 7.; Dwight Dávid Eisenhower (DDW) Library, Jackson Papers, 
Box 45/Folder 2. 

15 AAN, 237/V-204. 
16 Rokosszovszkij, valamint a szárazföldi erők tábornoka, Stanislaw Poplawski, Jerzy Bordzilowski al-

tábornagy, lengyel vezérkari főnök, és Bronislaw Pólturzycki altábornagy, a Központi Tervbizottság elnök-
helyettese. 

17 Witold Jedlicki: Chamy i Zydy (Fajankók és zsidók). Kultura, 1962, 12. sz. ; Jerzy Eisler: Marzec 
1968 (1968 márciusa). Varsó, Panstwowe Wydawnictwo Naukowc, 1991. 
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támogatásával.18 A csoport mögött álló katonatisztek agresszív metaforákkal tűzdelték tele beszé-
deiket. Szellemi irányítójuk Rokosszovszkij, közöttük a legbefolyásosabb tiszt pedig Kazimierz 
Witaszewski altábornok, nemzetvédelmi miniszterhelyettes volt, aki a Politikai Főigazgatóságot 
is vezette és Rokosszovszkij legfőbb támogatójának számított. A lengyel értelmiségiek bírálatuk 
céltáblájának éppen Witaszewskit választották, mert azzal fenyegetődzött, hogy „gázcsövekkel 
teremt rendet" Lengyelországban. Ezt a mondatát aztán többen antiszemita kijelentésként értékel-
ték19, 1956 májusában a párt titkársága hivatalosan is megrótta érte.20 

Az úgynevezett „Pulawy"-frakció magja a központi pártaktíva 1956. március 3-i konferenciá-
ján lépett színre.21 Lengyelországban az értelmiségiek általában azok mögött a pártpolitikusok 
mögött sorakoztak fel, akikre a nyugati újságírók, kutatók és diplomaták a „liberális" bélyeget 
ragasztották.22 A csoport központjának a Stefan Staszewski vezette varsói pártbizottságot tekintet-
ték. Staszewski Román Zambrowskinak, a Politikai Bizottság tagjának volt közeli politikai szö-
vetségese. „Pulawy" névvel jelölték az egykori Lengyel Szocialista Párt tagjait, köztük Cyran-
kiewiczet is. Ellenfeleik a nevet arról az elegáns varsói utcáról kölcsönözték, ahol a csoportból 
sokan laktak. Ellenségeik csak „Zydy"-ként, azaz „zsidók"-ként emlegették őket. A két csoporto-
sulás 1956. március 20-án, a 6. plénumon ütközött meg egymással.21 A politikai ellenfelek nem-
zetiségére való rejtett célzások nem mentek ritkaságszámba 1956-ban. Az antiszemita szitkok 
azonban ritkán vonták magukra a közvélemény figyelmét. 

Antiszemita nézetek hangoztatásával gyorsan előre lehetett jutni, hiszen ez idő tájt a párt köz-
ponti szerveiben tömeges tisztogatásokat hajtottak végre. Nehéz megérteni, hogy a nacionalisták 
a lengyel társadalom részéről milyen reakciókra számítottak, amikor vezető ellenlábasaik zsidó 
származását hangoztatták. A lengyelek többsége inkább a reformerek „liberalizálást" sürgető 
jelszavait választotta. A nemzetiségi kártya kijátszása mégsem volt teljesen elhibázott lépés azok 
részéről, akik ezt alkalmazták, mivel a származásra vonatkozó célzások az elterjedt „Zydo-
komuna", azaz „zsidó-kommunista" mítosz talajára hullottak, és zavarba hozták az érintett politi-
kai ellenlábasokat. Utóbbiak egyetlen védekezési módja az volt, hogy az antiszemitizmust maradi 
nézetnek bélyegezték. A zsidóellenes támadásokra épülő desztalinizáló kampány leglényegesebb 
és akaratlan következménye így az lett, hogy a nemzeti kérdést és ezáltal a káderpolitikát, vala-
mint az azzal szorosan összefüggő szovjet tanácsadók szerepét előtérbe helyezte. 

„Natolin" és „Pulawy" ténylegesen soha nem szerveződtek hivatalos frakcióba a párton belül. 
A két csoport egyike sem lépett fel számottevő politikai programmal. Az 1953 decembere utáni 
politikai küzdelmek középpontjában a jövőbeli káderek kiválasztása állt. A vezető pártpolitiku-
sok, részben az általános tisztogatástól való félelem miatt, levették a napirendről a liberalizálásról 
folyó vitákat. 

A BELBIZTONSÁGI HADTEST ÉS A LENGYEL VÁLSÁG 

Október 17-én a pártvezetés október 19-re hívta össze a 8. plénumot. A központi bizottság nagy 
összecsapásra számított. Az október 15-i PB-ülésről Rokosszovszkij azzal távozott, hogy kijelen-
tette: „A [PB-tagok] választásának megtartását ilyen körülmények között árulásnak tartom."24 A 
plénum napján Wlodzimierz Mus dandártábornok, a Belbiztonsági Hadtest parancsnoka elrendel-
te a szokásos mozgósítást, és tisztjeinek azt az utasítást adta, hogy legyenek „készenléti állapot-

18 Pantyelcjmon Kondratycvics Ponomarcnko, az SZKP Központi Bizottságának tagja (1939-1961), 
1955. május és 1957. szeptember közöt a Szovjetunió varsói nagykövete. 

19 AAN, 237/V-303. 
20 AAN, 1672. 
21 AAN, 237/V-231. 
22 Marcin Kula: Paryz, Londyn i Waszyngton patrza na Pazdziernik 1956 r. w. Polsce (Párizs, London és 

Washington az 1956-os lengyel Októberre tekint). Varsó, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk, 1992. 

23 AAN, 1190. 
24 Gluchowski: I. m. 39. p. 
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ban".25 Riadókészültségbe helyezték az összes belügyi osztályt és „napi jelentést kellett készíte-
niük az országban uralkodó helyzetről". A hadtest mellé rendelt vezető „Informacja" tiszt, Witold 
Oninski őrnagy október 20-án először a parancsnokságnak, majd október 25-én az első titkárnak 
azt jelentette: „Körülbelül három napon keresztül a hadtestnél és annak varsói helyőrségénél 
dolgozó hadműveleti beosztottak azt jelezték, hogy a vezérkar kis egységeket csoportosít át. Ez 
arra mutat, hogy fegyveres erők bevetésére készülnek."26 Mieczyslaw Puteczny ezredes, a politi-
kai parancsnokhelyettes - Mus visszaemlékezése szerint - egyre erősödő „ellenforradalmi törek-
véseket figyelt meg" az országban. Mus ezt azzal magyarázta, hogy Puteczny „kétségtelenül 
ideológiai indíttatásból látja így a helyzetet, mással nem lehet vádolni". A parancsnok nem csat-
lakozott a Putecznyt támadók csoportjához, amikor a szovjet-lengyel viszály lezárultával a párt 
Központi Ellenőrző Bizottsága vizsgálatot indított ellene.27 Puteczny és ellenlábasa, Edward 
Koninski ezredes, vezérkari főnök, már egy ideje vetélkedtek a hadtest vezetéséért. Oninski 
szerint: „Ádáz küzdelmet vívnak a parancsnoki székért [...] Egy kölcsönösen megalázó személyes 
vádaskodás keretében [1956 augusztusában] Puteczny odáig ment, hogy kijelentette, mindent 
megtenne azért, hogy egy zsidó ne foglalhassa el a hadtest parancsnoki tisztét, és nem fogja 
hagyni, hogy ez megtörténjen."28 

Mus nem értett egyet Puteczny nézeteivel. Ő pusztán csak elismerte, hogy mindkét fél szerepet 
játszott abban, hogy a hadsereg fegyelmét és a főváros rendjét megőrizték. így Mus zavartalanul 
irányíthatta saját egységeit és engedelmeskedhetett Waclaw Komar dandártábornoknak, a belbiz-
tonsági csapatok parancsnokának, valamint a Belügyminisztérium és Ochab parancsainak. A had-
testen belüli fegyelem azt mutatta, hogy a szervezet túlélte az ellene 1956 elején indított táma-
dást. Ennek során állományát a mintegy 34 000-ről 1956 októberére hozzávetőlegesen 16 000 
főre csökkentették.29 Annak érdekében, hogy a hadtest a helyi vezetőséggel szorosabb kapcsolatot 
alakíthasson ki, a Varsón kívül állomásozó egységeket a vidéki pártvezetők rendelkezésére bocsá-
tották. Az előkészületek alatt a Kollégium azt is figyelembe vette, hogy vajon melyik egység 
parancsnoka fog Mus oldalára állni. A hadtestnél október 14-től készülődtek a plénum biztosítá-
sára. 

A Kollégium véleményét Mus így összegezte: „Komolyan tartottunk attól, hogy a hatalmi vi-
szonyokba erőszakos beavatkozás történik majd, ami egyenértékű lett volna egy államcsínnyel." 
Visszaemlékezése szerint bizonyos ,jelek arra utaltak, hogy ez irányú előkészületek folytak". 
1. „A plénum előtt több nappal a marsall parancsára a [lengyel hadsereg] főhadiszállásának őreit 
elvezényelték." 2. „Problémák merültek fel az összeköttetésben a főhadiszállással" és a szovjet-
lengyel Franciszek Andrijewski dandártábornok parancsnoksága alatt álló Varsói Katonai Kerü-
lettel való érintkezésben. 3. „A plénum előtti napon egy csoport szovjet tábornok érkezett Varsó-
ba." 4. „Október 19-én parancs érkezett: a hadsereg tisztjeinek eligazításra a Citadellában kellett 
jelentkezniük." Mindez csak „feltételezés volt, mivel [a hadsereg] semmilyen információt nem 
adott át". Mus magyarázatában az olvasható, hogy: „Ahhoz, hogy bárminemű védelmi tervet el-
fogadhassunk, tisztában kellett lennünk azzal, hogy az ellenkező oldal miként fog cselekedni. 
A belvédelmi szerveknél senki sem gondolta volna, hogy a marsall beveti a hadsereget. Ezért arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a [plénum] ülésezésének ideje alatt [...] válogatott tisztek egy 
csoportja, akik a Citadellában gyülekeznek majd, több irányból megközelíti az épületet, behatol 
és megkezdi a letartóztatásokat." Wladyslaw Wicha belügyminiszter, Komar, a Közbiztonsági 
Bizottság első elnökhelyettese, Antoni Álster, Stefan Antosiewicz, Ryszard Dobieszak és Juliusz 
Hibner dandártábornok, valamint a három belügyminiszter-helyettes egyaránt osztották ezt a 
véleményt.30 Ez azt jelentette, hogy meg kellett erősíteni a plénum helyszínéül szolgáló Államta-

25 Ha másként nem jelölnénk azokat, az ebben a fejezetben található idézetek mind Mus eddig meg nem 
jelent visszaemlékezéseiből valók. Lásd 1. jegyzet. IV/102/39 (Mus-WIH). 4 0 6 ^ 3 5 . p. 

26 CAW 1812/92/8 és b. AWSW 2859/20/K. 
27 CAW TAP (Teczki Akt Personalnych) 1643/79/501. 
2« CAW 1812/92/8; b. AWSW 2859/20/K. 
29 CAW 447/39. 
30 Hibner a minisztériumban a belbiztonsági egységekért volt felelős, 1951-től 1956-ig pedig parancsno-

kuk volt. 



110 

nács épületének védelmét. „Egy erős csoportot helyeznek el az épületen belül" és egy csapatot a 
Lazienki parkban. A varsói helyőrség zömét a főhadiszállásukhoz közeli laktanyákba szórták 
szét. A terv szerint a polgárőrség járőreinek feltűnés nélkül biztosítaniuk kellett a Központi Bi-
zottság épületét, a rádiót és a központi telefonközpontot. A PB-tagok lakását is őrizték. A bel-
védelmiek együtt járőröztek a rendőrséggel. Varsóban az egyesített készenléti erő mintegy 3000 
katonai és félkatonai egységre rúgott. A Wisla-dandár kapta feladatul a legfontosabb épületek, 
közöttük a Szejm védelmét. A páncélos egység, mintegy harminc könnyű tank, a sportcsarnokban 
helyezkedett el. Minden „katonát éleslőszerrel láttak el". 

Október 18-án 6 órakor egy száz főből álló különleges egység csendben behatolt az Államta-
nács épületébe, tagjai az alagsorban és a kávézóban foglalták el állásaikat. A folyosók és a lép-
csőházak eltorlaszolásával meg kellett akadályozniuk, hogy bárki behatoljon és „lövöldözni 
kezdjen". A Kollégium számításai alapján, a Hibner, Komar és Mus tábornokok rendelkezésére 
álló fegyveres erők valószínűleg képesek lettek volna útját állni annak, hogy Rokosszovszkij - ha 
valóban ez volt a terve - megostromolja a plénum épületét. Az államcsíny felkelés útján történő 
megakadályozása, amit a Gomulkához, Ochabhoz, Cyrankiewiczhez és Zambrowskihoz közel 
álló erők vezettek volna, feltételezhetően megbontotta volna a lengyel hadsereg irányítását és 
idővel tömeges lázadáshoz vezetett volna. A Kollégium azonban csak egy célra összpontosította 
figyelmét, és nem számolt a szovjet fegyveres erők magatartásával. Ez is veszélyeket hordozott 
magában. Senki sem láthatta előre, hogy a lengyel kommunisták meddig tarthatják kezükben a 
hatalmat, ha egyszer Varsóban felkelés tör ki. Hány kommunista állt volna a felkelés mellé, ha 
aközött kellett volna választaniuk, hogy „az ellenforradalom megelőzésére" felkérjék-e a szovje-
teket a fegyveres beavatkozásra, avagy vállalják-e annak kockázatát, hogy a feldühödött tömeg 
vagy a „népi" bíróságok előtt feleljenek múltjukért. Számoltak-e valaha is ezzel az alternatívával? 
Varsóban elképzelhetetlen lett volna egy erőteljes kommunistaellenes, szovjetellenes (és akár 
antiszemita) felhangok nélküli felkelés. A sztálini terror áldozatainak volt mindenesetre a legke-
vesebb vesztenivalója. Az önvédelem diktálta lehetséges szövetségek száma korlátlan volt. Az 
egyetlen olyan forgatókönyv, ami Rokosszovszkijnak és szövetségesein kívül mindenkinek elő-
nyös volt, azt tanácsolta, hogy el kell riasztani mindenkit, aki megpróbálja megzavarni a plénum 
munkáját, valamint hogy nem szabad szembehelyezkedni a Kremllel. Következésképpen a varsói 
utcákat az egész város szeme láttára járőrök vigyázták, hogy megakadályozzák a nem engedélye-
zett tiltakozásokat. A hadtest a Varsóból ki- és bevezető összes utat ellenőrizte, kivéve a 
légiközlekedést. A Kollégium a megbízható erők felhasználásával minden lehetséges fenyegetés-
re egy ellenlépéssel készült fel. Magasabb politikai parancs nélkül azonban nem mozdulhattak, és 
ellenfeleiknek is hozzá kellett járulniuk a döntéshez. így szóbeszéd alapján tájékozódtak, amikor 
lehetett egységesen léptek fel, óvatosan reagáltak egy-egy kollégájuk radikális lépésére és véle-
ményére, vagyis várták, hogy mi fog történni. 

Október 18-án késő este Ochab értesítette a Kollégiumot Hruscsov október 19-re várható érke-
zéséről. Utasítást adott arra, hogy a szovjet delegáció elhelyezésére megfelelő helyet keressenek. 
Komar, Mus és a kormány biztonsági erőinek igazgatója, Zbigniew Paszkowski ezredes találko-
zott Wichával, hogy ismételten áttekintsék a helyzetet. Wicha közölte velük, hogy Zsukov mar-
sall, szovjet nemzetvédelmi miniszter és Konyev marsall, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres 
erőinek főparancsnoka is elkíséri Hruscsovot, s ezért fel kell készülni a szovjet katonai beavatko-
zásra is. Must utasították, állítsa le a csapatmozgásokat, járjon el óvatosan és nagyon megfontol-
tan. Paszkowskit a Belweder-palotába irányították. Úgy határoztak, hogy megakadályozzák a 
várható szovjetellenes megnyilvánulásokat Varsóban, és ha úgy alakulna a helyzet, a varsói 
pártbizottság oldalára állnak. Még ugyanaznap éjszaka Mus híreket kapott arról, hogy a szovjet 
egységeket teljes riadókészültségbe helyezték. Wicha erre nem reagált. Ochab és Rokosszovszkij 
korábban már döntöttek a lengyel hadsereg mozgósításáról.31 Október 19-e kora hajnalán a len-
gyel Politikai Bizottság és Gomulka kiment a repülőtérre. 5 órakor leszállt egy szovjet repülőgép 
Mikojannal, Molotovval, Kaganoviccsal és a két szovjet marsallal a fedélzetén. Miközben a 
civilek üdvözölték egymást, a marsallok a kifutópályán maradtak Rokosszovszkijjal. Tizenöt perc 

31 Gluchowski: I. m. 40. p. 
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múlva földet ért a Hruscsovot és biztonsági őreit szállító gép is. A szovjet vezető kiszállt, 
Ochabhoz fordult, és „élénk szóváltásba" kezdtek. Röviddel ezek után a szovjet delegációt a 
Mysliwski-palotában levő szállásukra kísérték. 

Paszkowski folyamatosan informálta a Kollégiumot a megbeszélések általános hangulatáról. 
Egyszer sem adott „téves jelzéseket". A szovjet csapatmozgásokról először 10 órakor érkeztek 
hírek. A lengyel vezetés éppen csak megnyitotta a plénumot, amikor be kellett jelentenie a vita 
berekesztését addig, amíg be nem fejezik a tárgyalásokat a szovjet féllel. Valamivel 11 óra előtt 
Mus megtudta, hogy Legionowóból Varsóba indult a lengyel hadsereg gyalogsága és egy páncé-
los oszlop. A lehetetlen megtörtént, vonta le a következtetést Mus: „Rokosszovszkij úgy határo-
zott, hogy Varsó ellen vonul." Néhány perc múlva Hibner kérte a telefonhoz: „Tábornok úr, 
gyalogos és páncélos erők Legionowo és Módiin felől Varsóba tartanak. Ilyen helyzetben eleget 
kell tenni katonai kötelességünknek, és aztán felköthetjük magunkat." „Hogy abban a helyzetben 
mit értettem az »eleget tenni a katonai kötelességünknek« alatt? Ez azt jelentette, hogy szembe 
kell szállnom a bevonuló csapatokkal, azt jelentette, hogy polgárháborút kell kirobbantanom 
egyetlenegy telefonhívás alapján." Mus tudta, hogy Hibner „utasítása" Rokosszovszkijhoz is el 
fog jutni. Úgy számolt, a lengyel hadseregnek kb. kétórányi időre lesz szüksége ahhoz, hogy 
elérje Varsó külvárosait. Tájékoztatta tisztjeit Hibner parancsáról és felhívta Wichát, hogy az 
erősítse meg a parancsot, valamint hogy jelentse, a hadtest készen áll. Wicha némán hallgatta, 
aztán „rendben, rendben", mondta és letette a telefont. Komar „semerre sem mutatkozott. Azt az 
embert teljesen lekötötte a politika és valahol felszívódott". Mus mindezek után „valamiféle 
szóbeli parancsot" adott Koninskinek. Ennek értelmében a gyalogosokkal megerősített páncélos 
zászlóaljnak kellett biztosítania a hidakat. A páncélosok egy részét a bielanyi repülőtérhez küld-
ték, ahol fel kellett tartóztatniuk a városba bevonuló menetoszlopot. 

Mus szerint az új körülmények dacára „a fővárosban olyan hangulat uralkodott, hogy az össze-
csapások legkisebb hírére a lakosság barikádokat emelt volna. Ott kísértett egy újabb varsói 
felkelés lehetősége." Értesítette Paszkowskit, aki állítólag azt válaszolta: „Ok [a szovjet és a 
lengyel delegáció] már tudnak itt erről, légy óvatos." Mus megpróbálta telefonon elérni Jan 
Drzewiecki dandártábornokot, egy lengyel tábornokot, aki a vezérkar Első (hadműveleti) Igazga-
tóságának volt a vezetője, de azt a választ kapta, hogy „mindenki hadgyakorlaton van 
Drawskóban". Aztán felhívta Andrijewskit, hogy megtudja tőle: az 1. varsói páncélos hadosztály 
miért vonul Varsó ellen. Andrijewski nem volt elérhető. Végezetül elhatározta, felhív a „lengyel 
hadseregnél nagy befolyással bíró politikusok" közül néhányat. Kapcsolatba sikerült lépnie a KB 
egyik osztályvezető-helyettesével, Stefan Misiaszekkel. Arra kérte Misiaszeket, hogy próbáljon 
találni valakit, aki segíthet „elkerülni a katasztrófát". Ezek után a belbiztonsági erők telefonjai 
egyfolytában csörögtek. 

Főként a Központi Bizottság tagjai telefonáltak. Leggyakrabban azt tanácsolták: „Elvtárs, légy 
óvatos, nehogy a szovjetek katonai beavatkozással válaszoljanak." A telefonálók némelyike nem 
mutatkozott be. Mások azt követelték, hogy a belvédelmi erőket rendeljék ki a laktanyákból min-
denhol az országban. Mus nyugtázta, hogy a „pszichológiai hadjárat" már megkezdődött, de a 
Kollégiumból még senkit sem „ejtett fogságába". Október 19-én dél felé Komar visszatért a Bel-
weder-palotából kapott legfrissebb értesülésekkel. Beszámolt arról, hogy Cyrankiewicz a megbe-
széléseket „nehéznek mondta, ahol a felek határozottan, rendíthetetlenül, vehemensen saját állás-
pontjukat képviselik". Szerinte Hruscsov semmit sem tud a szovjet csapatmozgásokról, habár 
Konyev elismerte, hogy egy előre megbeszélt hadgyakorlat folyik. A lengyel hadsereg alakulatai-
nak mozgásával kapcsolatban Cyrankiewicz nem hitte el Rokosszovszkij magyarázkodását, és 
kertelés nélkül figyelmeztette: „Varsó ellen vonulsz? Rendben van. Vedd át a hatalmat Wita-
szewskivel, de ne számíts egyikünkre sem." Cyrankiewicz intelme, Mus feltételezése szerint, 
Hruscsovra és az események további alakulására is hatással volt. 

A varsói pártbizottság a város nagyobb gyáraiban és vállalatainál, a diákság körében tiltakozó 
megmozdulások szervezésébe kezdett. A szovjet és lengyel egységek mozgásának híre tűzvész-
ként terjedt a városban. „A Szovjetunióval kötött szövetség védelmében és Gomulka támogatásá-
ra" szövegű nyilatkozatok érkeztek tömegével a Központi Bizottsághoz. Mus hozzátette, hogy 
ezen a ponton valaki fegyverhasználatra kezdte el felkészíteni a munkásokat és diákokat, azok 
pedig „elszántan készülődtek a harcra". Fél tizenkettőkor a biztonsági alakulat politikai tisztjei-
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nek egy csoportja kereste fel Must. Késlekedéssel és határozatlansággal vádolták. Mus rájött: „a 
felbujtójuk Koninski ezredes volt." Mus így magyarázza Koninski lépését: „Összehívta a [poli-
tikai] tiszteket és tájékoztatta őket a lengyel és szovjet csapatmozgások aktuális helyzetéről. Nem 
szorítkozott azonban a puszta informálásra, hanem saját véleményének is hangot adott. Kitért 
Varsó védelmének a kérdésére és arra, hogy fel kéne fegyverezni a munkásokat és a diákokat, 
hadosztályokat kéne szervezni belőlük stb." Ez azonban „olyan elképzelés volt, ami politikailag 
nem lett volna helyes és nem volt megvalósítható sem. Nem beszélve arról, hogy nem voltak 
fegyvereink. Az elképzelés tartalma maga szöges ellentétben állt a Belwederből kapott politikai 
utasításokkal: légy óvatos, ne provokálj, maradj nyugton.32 A tisztek megértették, hogy a játék-
nak, amibe immár belekeveredtek, hatalmas a tétje. Vagy nyerünk, vagy lehajthatjuk fejünket a 
bárd alá, és ha az utóbbi történne, azt is becsülettel tegyük. Állandó nyomást gyakoroltak rám 
ennek érdekében." A fiatal varsói tiszteket, miután értesültek a fenyegető államcsínyről és a 
szovjet-lengyel hadsereg együttes intervenciójáról, megcsapta a veszély szele. Mus azonban nem 
akarta megróni őket. A parancsnoksága alatt szolgáló tisztek nemcsak egyszerű katonák voltak. 
A lengyel párt elit katonai osztagának szerves részét képezték. A kommunista állam védelmére 
esküdtek fel. Mus felismerte, hogy a polgári lakosság felfegyverzésének kérdésében Komar 
mögött Koninski áll. Komar Wichának is javasolta kisebb munkáscsoportok felfegyverzését 
néhány gyárban, amit a „miniszter elutasított". A Kollégium más tagjai „politikai megoldásra szá-
mítottak". Úgy vélekedtek, hogy „Rokosszovszkij az adott helyzetben nem fogja bevezényelni 
csapatait a városba". A spanyol polgárháború veteránjai által szervezett találkozón, ahol felme-
rült, hogy az ő kezükbe is adjanak fegyvert, „Hibner szerelte le" a követelést. Megértette a vete-
ránokkal, hogy szükségtelen és kockázatos minden olyan javaslat, ami a polgári lakosság fel-
fegyverzését célozza. Déltől kezdve a biztonsági erők figyelme így megoszlott a katonai támadás 
veszélye és a lakosság körében egyre növekvő nyugtalanság között. 

A válság alatt Puteczny is távol tartotta magát politikai tisztjeitől. Helyettese, Michal Pitus al-
ezredes megpróbált kapcsolatba lépni Koninskivel, de csak „barátságtalan fogadtatásra" talált, 
így Hibnerhez fordult. Hibner azután eligazította Pitust. Megparancsolta: „Ne érintkezzen a 
Politikai Főcsoportfőnökséggel. Ha onnan bármi parancs érkezne [Witaszewskitől], szóljon neki 
és az általa adott irányelvek szerint járjon el." A politikai tisztekkel szembeni bizalmatlanság azt 
tükrözte, hogy a kezdeti stratégia helyett, ami elsősorban az államcsínykísérletnek próbálta útját 
állni, egyre inkább a status quo megőrzését helyezték előtérbe. A „Legionowo és Módiin felől 
közeledő menetoszlop nagyon lassú előrehaladása" azt látszott igazolni, hogy a szovjet Északi 
Hadseregcsoport és a lengyel hadsereg mozgósítása csak a „megfélemlítő taktika" része volt. így 
akartak nyomást gyakorolni a lengyelekre. 

A lengyelek művészi szintre fejlesztették a jelentésírást. A helyszínen levő hírszerző tisztek 
helyzetjelentéseket készítettek a csapatmozgásokról, majd továbbították azokat varsói feletteseik-
nek. A Hibner-Komar-Koninski-csapat minden veszélyes helyzetre és fejleményre ellenlépéssel 
válaszolt, aztán döntéseiket továbbították Musnak. A szovjetek nem bíztak bennük. A középen 
álló Musban nem ingott meg bizalmuk, számíthattak rá abban, hogy általa tudassák Paszkowski-
val és Wichával a történteket. Ha a hírek eljutottak a Belweder-palotába, a lengyeleknél volt a 
lépés joga. Majd a szovjetek a kapott információkat a megfelelő parancs kíséretében - visszavo-
nulni vagy előre - , eljuttatták az érdekelt egységekhez saját tisztjeiken keresztül. A nagy játszmá-
ban mindenki határozott gyorsasággal és pontossággal játszotta a szerepét. Ennek ellenére a 
hadművelet nem volt tökéletes. Szovjet tankok embereket tapostak el, és mindkét oldal megmoz-
dulásai során, valószínűleg szándékosan, jelentős anyagi károk is keletkeztek. 

A szovjetek durvasága alapján a lengyelek ezen a ponton már biztosak lehettek abban, hogy 
helyesen cselekszenek és valószínűleg azt is belátták, hogy Hruscsov elszánta magát a plénum 
erőszakos eszközökkel történő eltiprására is. A szovjetek nem törődtek a szervezkedések szov-
jetellenes színezetével, mert az ő szemszögükből a Moszkva által jogosnak tartott befolyási öve-
zettől akarták megfosztani őket. Gomulka már nyilatkozott arról, hogy fenn akarja tartani 
Moszkvával a szövetségesi viszonyt. A Kreml kezében tartotta a lengyel kérdés megoldásának 

32 A Belügyminisztérium fegyverosztályának igazgatója Stepan I. Cymbarewicz alezredes, szovjet kato-
natiszt volt. CAW 957/788, 113-114. p. 
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lehetőségét, és ezzel a hidegháború kezdetétől egy szűnni nem akaró problémát: Lengyelország 
helyét Európában. 

Délután 3 óra körül Mus találkozott Komarral, Koninskivel és Putecznyvel. Puteczny javasolta 
a hadtest visszarendelését a laktanyákba. Mus beszámolója alapján Koninski közölte: „Katonai 
kötelességünk a munkásosztály mellé állni. Ha barikádokat kell állítani, mi is ott leszünk." 
Komar és Koninski meg akarta „védeni a függetlenséget és a becsületet. Jobb állva meghalni, 
mint térden állva élni." Koninski patetikusan La Passionaria 1936. szeptember 3-i híres forra-
dalmi beszédének egy részletével fejezte be a találkozót. Puteczny azonnal a telefonhoz ugrott és 
kapcsolatba lépett a Belwederrel. Paszkowskitól megtudta, hogy ott mindenki elment ebédelni. 
Komar, Mus és Puteczny ezek után Ochab lakására hajtottak. 

Itt Komar ismertette kétségeiket: „Mit teszünk, ha a szovjetek megpróbálják megszállni Var-
sót?" Ochab erre azt felelte: „A helyzet, elvtársak, nagyon súlyos. A szovjet elvtársak ellenforra-
dalmi kísérletektől tartanak. Pillanatnyilag a helyzet megoldott. A megbeszélések még folytatódni 
fognak. Nem fogunk a Vörös Hadsereggel szemben harcolni. Nyugtassák meg az elvtársakat és 
tartsanak ki. Ne hagyják, hogy az idegesség legyen úrrá magukon." Ochab „ezek után jelezve, 
hogy a beszélgetés véget ért, felállt". Mus azonnal összehívta tisztikarát és tájékoztatta őket arról, 
hogy semmi esetre sem szabad harcba bocsátkozni a lengyel vagy a szovjet csapatokkal. Az 
északról jövő egységek már Wroclawnál jártak. Mus számára azonban a legrosszabbon már túl 
voltak. A többiek közül néhányan - mint Komar és Puteczny - még tovább játszották a macska-
egér játékot. 6 óra után hírek kezdtek kiszivárogni a Belweder-palotából arról, hogy ott is meg-
változott a hangulat. Mire Cyrankiewicz központi bizottsági hozzászólásának tartalma eljutott a 
csapatokhoz, Oninski ezt jelentette feljebbvalóinak: „Október 19-én 23 órakor egy rádiós század 
parancsnoka a hadtest Független Kommunikációs Zászlóaljától, azt mondta a hírszerzés tisztjei-
nek", hogy miközben a varsói helyőrség politikai osztályán járt, a következőket hallotta: „Cyran-
kiewicz megmondta a szovjet delegációnak miután megérkeztek, hogy nem volt szükséges 
Moszkvából iderepülniük, mivel többé már nem avatkozhatnak be a lengyel belügyekbe [...] 
Rokosszovszkij elvtársat kizárták a Politikai Bizottságból. És ő ezt elmesélte a század katonái-
nak."31 

Október 19-én este Must Jerzy Bordzilowski altábornagy hívta fel. Meghívta magához „bizo-
nyos elintéznivalók" megbeszélésére.14 A Kollégium Leon Helfer ezredest, a hadtest tüzérségi és 
páncélos parancsnokát küldte hozzá. Utasították arra, hogy a hadtest szigorítsa meg az éjszakai 
őrjáratokat a városban annak érdekében, hogy megakadályozhassák a szovjetellenes megmozdu-
lásokat. Bordzilowski nem volt hajlandó a szovjet csapatmozgásokról eszmét cserélni. Október 
20-án éjjel 1 órakor Wicha magához hívatta a Kollégium vezető tagjait és tudatta velük, hogy a 
szovjet-lengyel megbeszélések befejeződtek. A 8. plénum megválaszthatja az új tisztségviselő-
ket. Hajnali 5 órakor a szovjet delegáció elhagyta Varsót. 

ROKOSSZOVSZKIJ ÉS AZ OROSZ „NAGYHATALMI SOVINIZMUS" 

A szovjet Elnökség október 20-án ülésezett. Az értekezletről készült ún. Malin-feljegyzések alap-
ján több következtetést is levonhatunk. Először is, a Kremlben úgy határoztak, hogy megvárják a 
lengyel pártplénum választásának eredményét. A szovjet katonai beavatkozást nem vetették el 
végleg, de Hruscsovnak a drasztikus megoldás hosszú távú következményeivel is számolnia 
kellett. Gomulka csak a szovjet ügynököket akarta eltávolítani a lengyel Politikai Bizottságból és 
azt követelte, hogy az idegen csapatok hivatalos szovjet-lengyel bilaterális megállapodás értel-
mében állomásozzanak az ország területén. Az egyetlen nehézséget, amire azonnali megoldást 
kellett találni, Rokosszovszkij PB-tagsága és mindenekelőtt nemzetvédelmi miniszteri megbízatá-
sa, valamint a népfelkelés veszélye okozta. A Malin-feljegyzések 1. pontjában ez áll: „Csak egy 
megoldás lehetséges - véget vetni annak, ami Lengyelországban van. Ha meghagyják Ro-

33 CAW 1812/92/8 és b. AWSW 2859/20/K. 
34 Bordzilowski 1944 szeptemberétől 1968 márciusáig szolgált a lengyel hadseregben. Szovjet állam-

polgárságát végig megőrizte. Visszavonulása után hazatért a Szovjetunióba. 
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kosszovszkijt, akkor nem kell sietnünk."35 Az ülés időpontjától függően a szovjetek vagy abban 
reménykedhettek, hogy Rokosszovszkijt ismét beválasztják a PB-be, vagy Rokosszovszkij mi-
niszterségére céloztak. A következő három alpont tömörsége miatt csak találgathatunk. Ezek így 
hangzanak: „Hadgyakorlat"; „Előkészíteni a dokumentumot"; „Bizottságot alakítani". A Kreml 
mintha a lengyelországi szovjet alakulatok úgynevezett „hadgyakorlatának" folytatása mellett 
szavazott volna. A lengyel dokumentumok is azt támasztják alá, hogy néhány szovjet csapategy-
ség még október 23-án is Varsó felé tartott. A másik két alpont valószínűleg azt jelenti, hogy a 
szovjetek felkészültek egy Moszkva-barát csoport megszervezésére. Ez adandó alkalommal „fel-
kérte" volna a szovjeteket a lengyel párt hatalmának átvételére, amennyiben a megbeszélések 
zűrzavarba torkollottak volna, vagy ha Gomulkának nem sikerül úrrá lennie a felforduláson. A 2. 
pontban ez áll: „Ponomarenko elvtárs durva hibája Ochab és Gomulka értékelésében." A Kreml 
ezzel először ismerte el nyíltan, hogy a szovjet tanácsadók a válság egész ideje alatt negatív 
szerepet játszottak. A 3. pontban a feljegyzés így folytatódik: „Meg kell hívni Moszkvába Cseh-
szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és az NDK kommunista pártjainak képviselőit.36 

Kínába esetleg küldjük el a KB képviselőit tájékoztatás végett."37 

Miközben az Elnökség a lengyel válsággal foglalkozott, Lengyelországban folytatódott a 8. 
plénum. Rokosszovszkijt és szövetségeseit nem választották vissza a PB-be. Gomulkát nyílt 
szavazással első titkárrá választották.38 Rokosszovszkij azonban továbbra is miniszter maradt. 
A szovjet Elnökség következő, október 21-i ülésén Hruscsov beszámolt az elért eredményekről: 
„A jelen körülmények között le kell mondanunk a [lengyelországi] beavatkozásról. Türelemmel 
kell lennünk. (Mindenki egyetértett.)"39 A Malin-feljegyzések talán nem olyan részletesek, mint 
azt reméltük, de Hruscsov összefoglalója világosan mutatja, hogy a Kreml a 8. plénum határoza-
tainak elfogadása mellett döntött. Ennek ellenére Lengyelországban országszerte folytatódtak az 
utcai tüntetések. A Belbiztonsági Hadtest minden erejével a rend helyreállítására törekedett, a 
pártfunkcionáriusok pedig felkeresték a gócpontokat, hogy lecsillapítsák a lakosság indulatait. 

Lengyel tábornokok és ezredesek egy csoportja saját kezdeményezésként a teljes szovjet csa-
patkivonás lehetőségét feszegette. Mus visszaemlékezése arról számol be, hogy október 21-én 
Hibner meghívta őt egy találkozóra Komarral, ahol jelen volt Frey-Bielecki altábornagy, a légierő 
későbbi parancsnoka, Zygmunt Duszynski, a későbbi nemzetvédelmi miniszterhelyettes, Jerzy 
Fonkiewicz ezredes, a nemzetvédelmi minisztérium káderosztályának későbbi vezetője és a légi-
erő ezredesei, Wincenty Heinrich és Czeslaw Mankiewicz. Hibner, javasolta a társaságnak, hogy 
a szovjet csapatok kivonásának ügyében forduljanak javaslattal a pártvezetéshez és mindenekelőtt 
Gomulkához." Miután sok pártvezetőt végiglátogattak már a tisztek, felkeresték Marian Spy-
chalskit, a későbbi nemzetvédelmi minisztert, aki közölte velük, hogy a szovjetek ebbe soha nem 
egyeznek bele. A találkozásuk alatt „megszólalt a telefon. Spychalski felemelte a kagylót, és mi 
hallottuk, hogy azt mondja: »Igen, mellettem állnak. Rendben, átadom a kagylót.« Komar tábor-
nokhoz fordult: »Gomulka elvtárs szeretne magával beszélni.«" Mus így folytatja a beszámolót: 
„Komar odament a telefonhoz, hallgatott egy percig és aztán szabadkozni kezdett: »Nem, téved, 
nem erről van szó. Kérdezze meg Spychalski elvtársat. Jó, jó...« És letette a kagylót. Aztán oda-
fordult az egybegyűlt tisztekhez és azt mondta: »Gomulka elvtárs azt a hírt kapta, hogy a tábor-
nokok megpróbálnak szakítani a Varsói Szerződéssel. Megtiltotta a kérdés bárminemű szóba 
hozását.«" Spychalski ígéretet tett a félreértés helyreigazítására, „de ezzel a tábornokok kezdemé-
nyezése le is zárult".40 

35 Lásd Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacscszlav 
Szereda és Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 1996. Itt szeretnénk köszönetet mondani Tischler János-
nak, aki a fordításban segítségünkre volt. [A továbbiakban: TSKhSD f. 2. op. 12. d. 1005. fol. 49-50.] 

36 SUA (Statni Istredni Archiv), Prága, Arch. UV KSC, F. 07/16 - A. Novotny, Sv. 3., de közli Mark 
Kramcr: Hungary and Poland, 1956. Colcl War International History Project Bulletin, 5. sz. (1995. tavasz). 

37 TSKhSD, f. 2. op. 12. d. 1005. fol. 49-50. 
38 AAN, 1201. 
39 TSKhSD, f. 3. op. 12. d. 1006. 2. p. 
40 Mus-WIH 437. p. 
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A Politikai Bizottságnak kellett volna kezdeményeznie az Északi Hadseregcsoport kivonását. 
Ez nem történt meg. Hruscsov október 22-én Gomulkának írt levele, amit Ponomarenko adott át, 
a szovjet katonai és biztonsági tanácsadók kérdésében kialakított közös álláspontot vázolta fel. Ez 
volt az egyetlen számottevő engedmény, amit a Szovjetunió az átfogóbb bilaterális tárgyalások 
előtt tett.41 

Október 22-én Gomulkát, Cyrankiewiczet, Aleksander Zawadzkit és Stefan Jedrychowskit je-
lölték ki a szovjet-lengyel tárgyalásokon részt vevő lengyel delegáció tagjaivá. Spychalski lépett 
Witaszewski helyére a nemzetvédelmi miniszterhelyettesi és a főcsoportfőnöki székben.42 Októ-
ber 23-tól kezdve Gomulka több beszédet is intézett a lengyel lakossághoz, valamint a lengyel 
hadsereg tisztikarához. Ezekben a beszédekben érzékeltette, hogy a szovjet csapatok lengyelor-
szági állomásoztatásának teljes körű támogatásán kívül másról nem lehet szó, és ismételten hitet 
tett amellett, hogy megingathatatlan híve a Szovjetunióhoz kötődő erős szövetségnek és a Varsói 
Szerződésnek.43 Nincs semmi bizonyíték arra, hogy a Politikai Bizottság véleménye megoszlott 
volna a fenti kérdésekben. 

Az Elnökség következő kibővített ülését október 24-én tartotta. Itt a kínaiak is jelen voltak. 
Ezenközben a Kremlbe érkező jelentések egységesen azt állították, hogy Gomulka hangoztatja, 
hogy mindenki tudja, Rokosszovszkij saját 1949-1956 közötti magatartásának köszönheti, hogy 
elvesztegette a belé vetett bizalmat. Október 24-én a varsói nagygyűlésen több százezres tömeg 
gyűlt össze, hogy támogassa az új pártvezetést és bírálja Rokosszovszkijt. A gyűlés után egybe-
hívott PB-ülésen az alábbi határozatokat hozták: döntöttek arról, hogy Rokosszovszkij elmozdítá-
sa a nemzetvédelmi miniszteri székből prioritást fog élvezni a szovjet-lengyel tárgyalásokon, 
felszólították Rokosszovszkijt, hogy menjen szabadságra és átmenetileg Bordzilowskit nevezték 
ki a helyére. Elrendelték továbbá, hogy a megyei pártbizottságok a helyi munkássággal erősítsék 
meg a rendőrséget és biztosítsák a nyugalmat. A szovjetek ugyanaznap találkoztak a tömb más 
vezetőivel. Hruscsov elmagyarázta a szovjet álláspontot, de elismerte: „Lengyelország mostani 
politikája megoldást fog találni a jelenlegi kellemetlen helyzetre [...] nagyon könnyű lenne most 
ürügyet találni a fegyveres összecsapásra, de nagyon nehéz lenne megtalálni annak a módját, 
hogy hogyan zárjuk le az így keletkező viszályt."44 

A lengyel Politikai Bizottság nem ült össze október 25-én. A Titkárság mégis hajlandó volt 
számos pártküldöttséggel megvitatni a PB álláspontját és felosztani a teendőket. Gomulka kapta a 
kádercserék feletti felügyelet jogát. Nagyon kevés kivételtől eltekintve a káder- és nomenklatúra-
politikát a jövőben kizárólag a lengyelek intézték. Az új főtitkár Román Zambrowskinak adta át a 
nomenklatúra-rendszer igazgatását, de fegyelmi döntéseket maga Gomulka hozhatott csak, aki a 
párt Központi Ellenőrző Bizottságát is vezette.45 

Az Elnökség következő, október 26-i kibővített üléséről a Malin-feljegyzésekben Lengyelor-
szággal kapcsolatban csak az áll: „Rokosszovszkij kérdése - kulcskérdés." Liu Sao-csi és mások: 
„Gomulka elveti a sulykot."46 A lengyelek Hruscsovnak engedték át a döntést Rokosszovszkij 
ügyében. Gomulka azzal volt elfoglalva, hogy saját belpolitikai pozícióit erősítse meg. Egy 
tapasztalt pártvezető arroganciáját mutatta. Nem valószínű, hogy a kínaiaknak érdemleges véle-
ményük lett volna arról, hogy melyik lengyel kommunista a legfelkészültebb Lengyelország 
vezetésére. A kínaiak nem ismerték Gomulkát és nem támogatták őt, de arra sem volt okuk, hogy 
ellenezzék. A Rokosszovszkij-ügy káderkérdés volt és nem ideológiai dilemma. A kínaiak ezért 
semleges álláspontra helyezkedtek. Peking tulajdonképpen nem kifogásolta a lengyelek követelé-
seit. Alapjában véve a magyar párt válsága ekkorra már háttérbe szorította a lengyel eseményeket. 
Rokosszovszkij elmozdítása viszonylag alacsony ár volt a lengyelországi békéért. A lengyel 

41 Hruscsov levelének szövege vö. Gluchowski: I. m. 45-46. p. 
42 AAN, 1672. 
43 National Communism and Popular Revolt in Eastern Europe: A Selection of Documents on Events in 

Poland and Hungary, February-November 1956. Szerk. Paul E. Zinner. New York, Columbia University 
Press, 1956. 

44 Kramer: I. m. 54. p. 
45 AAN, 1674. 
46 TSKliSD, f. 3. op. 12. d. 1005. fol. 53. 
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Politikai Bizottság még egy lépést tett, hogy a Kreml döntését a maga javára billentse. Október 
26-i ülésén megalakította a Központi Katonai Csoportot, amelyet megbíztak a lengyel hadsereg-
ben végrehajtandó változtatások felügyeletével. A csoport elnökének Gomulkát nevezték ki, 
helyettesül Spychalskit kapta, és Bordzilowskit is beválasztották a csoport tagjai közé.47 

Október 27-én Stanislaw Kiryluk, a pekingi lengyel nagykövet, terjedelmes táviratot küldött 
Varsóba. Azt írta: „hajnali kettőkor a Kínai Kommunista Párt vezetése elé hívattak. A Mao Ce-
tunggal, Csou En-lajjal, Csen Csiennel és Csang Ven-tiennel folytatott megbeszélés három órát 
tartott [...] október 23-án egy kínai delegáció utazott Moszkvába Liu Sao-csi, Teng Hsziao-ping, 
Vang Csin-sen és Hu Csiao-mu részvételével. A tárgyalások meggyőzték Hruscsovot a lengyel 
változások helyességéről és arról, hogy támogatni kell a lengyel pártot és annak vezetőségét [...] 
Az Elnökség fenntartásai ellenére az önálló lengyel lépéseket nem lehet megkérdőjelezni. A 
Szovjetunió olyan módszerekhez és magatartási formákhoz szokott, amitől a szocialista tábor 
kapcsolatrendszerét meg kell szabadítani." Kiryluk azt is hozzátette, hogy „Mao a Szovjetunió 
továbbra is érezhető »nagyhatalmi sovinizmusát« emlegette". A távirat a kínaiak kérdésével 
zárul: „Helyes-e kivonni a szovjet csapatokat [Lengyelországból] most, amikor az a Varsói Szer-
ződés Szervezetét hátrányosan befolyásolhatja[?]"48 

Gomulka október 27-i beszédében tájékoztatta a magas rangú tiszteket arról, hogy Spychalski 
és Bordzilowski tábornokok együttesen kapták a felhatalmazást a tisztikart érintő személyi kérdé-
sekben való döntésre. „A várható személyi döntések ezért nem egy személy döntései lesznek 
tehát. Kollektív döntések lesznek és az elvtársaknak tudniuk kell ezt."49 Amikor Gomulka a hoz-
závetőlegesen 300 fős válogatott tiszti csoporttal találkozott, a szovjet csapatmozgásokkal kap-
csolatban kerülte az olyan megállapításokat, amelyek a Kreml ellenére lettek volna. Szokásától 
eltérően még a szovjet lépés mögötti indítékokat is védelmébe vette, bár a végrehajtás módjával 
nem értett egyet. Bírálta a szovjet nagykövetséget és annak rossz tanácsait. Gomulka arról is 
beszámolt, hogy amikor a lengyelek elmagyarázták a csapatmozgások nemkívánatos belpolitikai 
következményeit, és megértették, hogy a lengyel párt nem tudja vállalni a felelősséget azért, ami 
történni fog, Rokosszovszkij szólt Konyevnek, hogy „állítsák le a gyakorlatot". Gomulka érvként 
hozta fel még azt is, hogy a németek „állandóan ürügyeket, eszközöket és alkalmat keresnek a 
határmódosításra". „Nyugati határaink biztonságát a Lengyelország és a Szovjetunió" közötti 
,jószomszédi barátság garantálja" - magyarázta. Gomulka Rokosszovszkijt is megvédte. Nem 
tudott ellenállni annak, hogy alkalmanként szóba ne hozza Rokosszovszkij tévedését, de indíté-
kait soha nem kérdőjelezte meg. Azt akarta, hogy Hruscsov határozzon Rokosszovszkij sorsáról: 
„Rokosszovszkij elvtárs ügyét nem teljesen egyedül döntöttük el. És végül is nem dönthetjük el 
magunk. Ezt be kell látnunk."50 

A következő napon, október 28-án, Hruscsov beszámolt az ügyről az Elnökség ülésén: 
„Rokosszovszkijt illetően megmondtam Gomulkának, hogy ez a maguk (a lengyelek) dolga."51 

A lengyel Október ezzel lezárult. A lengyel PB is ülésezett aznap. Megbízták Rapacki külügy-
minisztert „a kínai elvtársak táviratára küldendő válasz elkészítésével. A válasznak meg kell 
köszönnie, hogy támogatták a Gomulka elvtárs által megfogalmazott álláspontot és a 8. plénum 
határozatait, tájékoztatni kell a kínaiakat arról, hogy a lengyelek nem követelik a szovjet csapatok 
kivonását, meg kell hívni a kínai elvtársakat Lengyelországba azok után, hogy a szovjet elvtár-
sakkal tárgyaltunk." Másodszor, „a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának felhí-
vását el kell küldeni a magyar néphez". Harmadszor pedig, „egy sajtó- és rádiókommünikét" 
hoztak nyilvánosságra „Rokosszovszkij elvtárs szabadságáról és Bordzilowski elvtárs ideiglenes 
kinevezéséről".52 A lengyel sajtó október 30-ig nem jelentette be Rokosszovszkij szabadságolá-
sát. November 1-jére a magyar válság teljes mértékben háttérbe szorította a lengyelországi ese-
ményeket. 

47 AAN, 1674. 
48 Archiwum Ministcrstwa Spraw Zagranicznych, depcszc, w. 48, t. 612. 
49 CAW 914/5. 
50 Uo. 
51 TSKhSD, f. 3. op. 12. d. 1006. fol. 6-7. 
52 AAN, 1674. 
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November 10-én a Politikai Bizottság elfogadta Rokosszovszkij lemondási szándékát. Elha-
tározták azt is, hogy a kormány, a párt és az Államtanács nevében megköszönik egy levélben 
Rokosszovszkij elvtársnak „áldozatos munkáját".53 A Politikai Bizottság nyugdíjjal is kárpótolta 
Rokosszovszkijt. Ugyanezt kínálták a lengyel hadseregben szolgáló rangidős szovjet táborno-
koknak is. A Belwederben a hazatérő szovjet tisztek tiszteletére rendezett ünnepségen november 
13-án Zawadzki államelnök a szovjet tábornokok legtöbbjének a Lengyel Népköztársaság legma-
gasabb katonai kitüntetését adta át lengyelországi katonai szolgálatukért.54 Cyrankiewicz minisz-
terelnök hivatalos fogadáson látta vendégül őket.55 Biztos, ami biztos, Rokosszovszkij elhagyta 
Lengyelországot november 14-én. A szovjet és lengyel sajtó november 15-én jelentette be Ro-
kosszovszkij visszatértét a Szovjetunióba, és öt nappal később tájékoztatott arról, hogy a Szovjet-
unió védelmi miniszterhelyettesévé nevezték ki. Rokosszovszkij nem éjszakai betörő módjára 
távozott Lengyelországból, Hruscsov rendelte vissza. Ha hazatértekor szégyenben maradt, ezt 
azért érezte, mert pontosan tudta, hogy a lengyel közvélemény szemében ő elárulta a lengyel 
ügyet, sőt még a lengyel „szocializmusát is. Lengyelországot a távozó parancsnokoknak kijáró 
szokásos ünnepség nélkül kellett elhagynia, mivel a lengyel tisztikar, melyet Rokosszovszkij 
válogatott össze, képzett és ellenőrzött, sohasem heverte volna ki a tiszteletére adott parádé szé-
gyenét. Witaszewski meg is említi visszaemlékezéseiben, hogy Rokosszovszkij neheztelt is ko-
rábbi kollégáira.56 

A lengyel párt 1956 októberében nagy erőpróbát állt ki. Meggyőzte Hruscsovot arról, hogy 
Gomulka irányítása alatt is meg lehet őrizni az egységet, és Gomulka közvetlen szovjet beleszólás 
nélkül is tudja irányítani az országot, még politikai nyomás, vagy éppen a nagymértékű szovjet 
erőfitogtatás mellett is. Molotov tömören így foglalta össze, ami történt: „Gomulka üdvözölt 
minket. Kényelmesen elszállásolt és mindennel ellátott, amit csak akartunk, de nem engedett 
minket a [8.] plénum közelébe."57 Gomulka határozottsága, amivel vezető szerepét biztosítani 
akarta az orosz nagyhatalmi sovinizmus nélkül, végül is tiszteletet keltett irányában a Kremlben. 
Hruscsov fia, Szergej, így emlékezett vissza az apja és Gomulka közötti személyes kapcsolatra: 
„[1964] júliusának végén a baráti Lengyelország a népköztársaság megalapításának 20. évfordu-
lóját ünnepelte. Gomulka többször telefonált Apának és kérte, hogy vegyen részt az ünnepsége-
ken. Különleges jelentőséget tulajdonított Hruscsov látogatásának. Apa pedig képtelen volt el-
lentmondani régi barátja, Wladyslaw hívásának."58 

(Ford.: Somlai Katalin) 
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56 Wojskowy Instytut Historyczny, Materialy i Dokumenty: IV/102/43, 65. p.: Witaszewski: Trudna 
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